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Κύριες δραστηριότητες του 2009 
 

 
Σε ολόκληρη την Ευρώπη, το 2009 σημαδεύτηκε από την 
οικονομική κρίση, πολλές οικονομίες κατέβαλαν μεγάλες 
προσπάθειες για να ανακάμψουν από την ύφεση ενώ τα 
ποσοστά ανεργίας παρουσίασαν αύξηση. Σε αυτούς τους 
δύσκολους καιρούς, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την 
Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (ο Οργανισμός) 
συνέχισε να δίνει έμφαση στη σημασία της ασφάλειας και της 
υγείας στην εργασία για επιτυχημένες επιχειρήσεις και 
οργανισμούς. 
 
Ανατρέχοντας στο 2009, στα σημαντικότερα γεγονότα για τον 
Οργανισμό συγκαταλέγονται η Ευρωπαϊκή Έρευνα για τους 
νέους και τους αναδυόμενους κινδύνους στις επιχειρήσεις 
(ESENER), η εκστρατεία «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας» 
για την Εκτίμηση Κινδύνου, η πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση 
για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, ο διαγωνισμός 
φωτογραφίας και το βραβείο ταινιών για τους ασφαλείς και 
υγιείς χώρους εργασίας. 
 
 
ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
 
Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Κινδύνων 
 
Το 2009 ολοκληρώθηκε η συλλογή στοιχείων για ένα 
μεγάλο πρόγραμμα του Οργανισμού, την Ευρωπαϊκή 
Έρευνα για τους νέους και τους αναδυόμενους κινδύνους 
στις επιχειρήσεςι (ESENER). Η έρευνα παρέχει πληροφορίες 
πραγματικού χρόνου από επιχειρήσεις και οργανισμούς σε 
ολόκληρη την Ευρώπη σχετικά με τον τρόπο που 
αντιμετωπίζουν τους κινδύνους ως προς την ΕΑΥ (ειδικά 
δε τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους όπως το άγχος, τη βία 
και την παρενόχληση στην εργασία) και σχετικά με το 
ποιοι είναι οι ευνοϊκοί και οι ανασταλτικοί παράγοντες για 
την σωστή διαχείριση της ΕΑΥ, πληροφορίες απαραίτητες 
τόσο για τους φορείς που είναι υπεύθυνοι για τη χάραξη 
πολιτικής όσο και για τις επιχειρήσεις. Είναι η πρώτη φορά 
που διεξάγεται μια πανευρωπαϊκή έρευνα για αυτό το 
θέμα σε επίπεδο επιχειρήσεων. Τα προκαταρκτικά 
αποτελέσματα ανακοινώθηκαν στην τελετή λήξης της 
εκστρατείας «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας» για την 
Εκτίμηση Κινδύνου, τον Νοέμβριο του 2009, ενώ τα πλήρη 
αποτελέσματα θα παρουσιαστούν τον Ιούνιο του 2010 στο 
πλαίσιο εκδήλωσης της Ισπανικής Προεδρίας του 
Συμβουλίου της ΕΕ. 
 
Το 2009, το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Κινδύνων (ΕΠΚ) 
του Οργανισμού ξεκίνησε το πρόγραμμα Foresight, το 

οποίο δεν περιορίζεται μόνο στην εξέταση των κινδύνων 
που έχουν ήδη εκδηλωθεί. Στο πλαίσιο της μελέτης 
πρόβλεψης με ορίζοντα δεκαετίας, το πρόγραμμα 
Foresight θα παρουσιάσει στους φορείς που είναι 
υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής πιθανά μελλοντικά 
σενάρια ώστε να τους βοηθήσει στην ανάληψη δράσης για 
την ελαχιστοποίηση των κινδύνων στους χώρους 
εργασίας. Η πρώτη μελέτη πρόβλεψης στο πλαίσιο του 
προγράμματος, η οποία ξεκίνησε το 2009 με την 
πρόσκληση υποβολής προσφορών, εξετάζει το επίκαιρο 
θέμα των νέων και αναδυόμενων κινδύνων στις 
«πράσινες» θέσεις εργασίας. 
 
Δημοσιεύθηκε η Έκθεση πρόβλεψης εμπειρογνωμόνων 
σχετικά με τους αναδυόμενους χημικούς κινδύνους που 
σχετίζονται με την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία – η 
τελευταία από τις τέσσερις σημαντικότερες εκθέσεις του 
ΕΠΚ για τους αναδυόμενους κινδύνους, σε συνέχεια των 
εκθέσεων για τους ψυχοκοινωνικούς, φυσικούς και 
βιολογικούς κινδύνους. Συνολικά, οι εκθέσεις έχουν στόχο 
να προσδιορίσουν την κατάσταση σχετικά με τις γνώσεις 
σε αυτούς τους βασικούς τομείς της επαγγελματικής 
ασφάλειας και υγείας (ΕΑΥ). Η έκθεση για τους χημικούς 
κινδύνους,  
η οποία παρουσιάζει τις απόψεις εμπειρογνωμόνων από 
ολόκληρη την Ευρώπη, εντοπίζει συγκεκριμένα ζητήματα 
σχετικά με ορισμένους τύπους ουσιών και ορισμένους 
τύπους έκθεσης. Όπως και οι άλλες εκθέσεις, η 
συγκεκριμένη αποτελεί την αφετηρία για περαιτέρω 
μελέτες και συζήτηση.  
 
Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της εκστρατείας του 
Οργανισμού «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας» για το 
2010-2011 καταρτίστηκε μια βιβλιογραφική επισκόπηση 
με θέμα «Εργασίες συντήρησης και ΕΑΥ», η οποία θα 
επικεντρώνεται στις εργασίες συντήρησης. Η επισκόπηση 
παρέχει μια πρώτη ολοκληρωμένη εικόνα των συνθηκών 
εργασίας των εργαζομένων στον τομέα της συντήρησης, 
ενώ για πρώτη φορά προσδιορίζει το υψηλό ποσοστό 
ατυχημάτων που συνδέονται με τις εργασίες συντήρησης 
στους ευρωπαϊκούς χώρους εργασίας. 
 
Στο πλαίσιο του συνεχιζόμενου προγράμματος «Η ΕΑΥ σε 
αριθμούς» του Οργανισμού, στόχος του οποίου είναι να 
παράσχει μια βάση με στοιχεία  για την πρόληψη των 
ατυχημάτων και των ασθενειών στους χώρους εργασίας 
στην Ευρώπη, δημοσιεύθηκε η έκθεση Η ΕΑΥ σε αριθμούς: 
το άγχος στην εργασία – γεγονότα και αριθμοί, η οποία 
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περιλαμβάνει σχετικά στατιστικά στοιχεία και έρευνες από 
ολόκληρη την Ευρώπη. 
 
Επίσης, ξεκίνησε η κατάρτιση μιας βιβλιογραφικής 
επισκόπησης στο πλαίσιο του προγράμματος Οι γυναίκες 
στην εργασία, που εξετάζει τις συνέπειες στην ΕΑΥ λόγω 
του αυξανόμενου αριθμού γυναικών στο εργατικό 
δυναμικό της Ευρώπης.  
 
Στο πλαίσιο του προγράμματος NEW OSH ERA, στόχος του 
οποίου είναι η ενίσχυση του συντονισμού της έρευνας για 
την ΕΑΥ στην Ευρώπη, πραγματοποιήθηκε η πρώτη κοινή 
πρόσκληση προς τους συμμετέχοντες οργανισμούς με 
θεματικό αντικείμενο  το  άγχος στην εργασία.   
 
Σε συνέχεια της έκθεσης του ΕΠΚ για τους αναδυόμενους 
φυσικούς κινδύνους, η βιβλιογραφική επισκόπηση του 
2009 με τίτλο Η αλληλεπίδραση ανθρώπου-μηχανής ως 
αναδυόμενος κίνδυνος, δίνει έμφαση στη σημασία του 
εργονομικού σχεδιασμού. 
 
Παράλληλα, η βιβλιογραφική επισκόπηση με τίτλο Η 
επαγγελματική ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων στον 
τομέα της καθαριότητας εξετάζει τους κινδύνους που 
αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στον εν λόγω τομέα και 
αποτελεί την πρώτη μελέτη αυτού του είδους σε επίπεδο 
ΕΕ. Ο Οργανισμός διοργάνωσε ένα σεμινάριο με τη 
συμμετοχή ενδιαφερόμενων φορέων και ερευνητών, 
προκειμένου να συζητήσουν τα συμπεράσματα της 
επισκόπησης και να προσδιορίσουν ποιες δράσεις 
μπορούν να αναληφθούν, με στόχο τη βελτίωση της 
ασφάλειας και της υγείας αυτής της ομάδας εργαζομένων 
που συχνά παραμελείται. 
 
Η νέα έκθεση με τίτλο Διερευνητική μελέτη για τα Όρια 
Επαγγελματικής ‘Εκθεσης σε καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες 
και τοξικές για την αναπαραγωγή ουσίες σε επίπεδο Κρατών 
Μελών της ΕΕ παρέχει μια επισκόπηση των συστημάτων 
που χρησιμοποιούνται σε διάφορα Κράτη Μέλη της ΕΕ για 
τον καθορισμό των ορίων έκθεσης σε επικίνδυνες ουσίες 
στους χώρους εργασίας. 
 
Η έκθεση με τίτλο Ο στρατηγικός σχεδιασμός των 
Επιθεωρήσεων Εργασίας για την ασφάλεια και την υγεία στην 
εργασία εξετάζει τα θέματα ΕΑΥ που αποτελούν 
προτεραιότητα για τις επιθεωρήσεις εργασίας σε σχέση με 
την έρευνα και την ευαισθητοποίηση. Οι επιθεωρήσεις 
εργασίας διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην 
προαγωγή της ασφάλειας και της υγείας στην εργασία και 
επικεντρώνουν όλο και περισσότερο την προσοχή τους 
στην πρόβλεψη, στον προσδιορισμό και στην πρόληψη 
των αναδυόμενων κινδύνων.  
 
 
Πληροφόρηση για το περιβάλλον εργασίας 
 
Το έργο της Δ/νσης Πληροφόρησης για το Περιβάλλον 
Εργασίας με αντικείμενο την παροχή οικονομικών 
κινήτρων για την ΕΑΥ, απορρέει από την ανάγκη των 

οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον εν λόγω τομέα 
για ποιοτικά διασφαλισμένες πληροφορίες. Πολλές 
κυβερνήσεις και ασφαλιστικοί φορείς επιθυμούν να 
εφαρμόσουν καλύτερα συστήματα παροχής κινήτρων, 
χρειάζονται όμως πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο και 
τα πρότυπα που έχουν αποδειχτεί αποτελεσματικά. 
Διοργανώθηκαν δύο συσκέψεις εργασίας 
εμπειρογνωμόνων σχετικά με το θέμα, στο πλαίσιο των 
οποίων αξιοποιήθηκαν τα συμπεράσματα της έκθεσης. 
 
Σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα Προαγωγή της Υγείας στους 
Χώρους Εργασίας (WHP), το οποίο εξετάζει τις προσπάθειες 
των εργοδοτών να ενθαρρύνουν τους εργαζόμενους να 
υιοθετήσουν έναν περισσότερο υγιή τρόπο ζωής, 
διεξήχθησαν μελέτες σχετικά με τις επιπτώσεις της 
Προαγωγής της υγείας στον κλάδο των μεταφορών και 
μελέτες για τις επιπτώσεις της Προαγωγής της ψυχικής 
υγείας στον κλάδο της παροχής υγειονομικής περίθαλψης. 
Επίσης, συλλέχθηκαν  περιπτωσιολογικές μελέτες σχετικά 
με την προαγωγή της ψυχικής υγείας καθώς και την 
προαγωγή της υγείας των νέων εργαζομένων στους 
χώρους εργασίας.  
 
Το 2009 καταρτίστηκαν δύο εκθέσεις για την ένταξη ή την 
ενσωμάτωση της ΕΑΥ στην εκπαίδευση. Η πρώτη με τίτλο 
Η ΕΑΥ στο πρόγραμμα διδασκαλίας – απαιτήσεις και σχετικές 
δράσεις στα Κράτη Μέλη αποτελεί την πρώτη 
ολοκληρωμένη επισκόπηση των τρόπων με τους οποίους 
τα Κράτη Μέλη της ΕΕ εντάσσουν την ΕΑΥ και το ζήτημα 
της εκπαίδευσης ως προς την πρόληψη των κινδύνων στα 
εθνικά σχολικά προγράμματα. Η δεύτερη έκθεση, με τίτλο 
Προλαμβάνοντας τους κινδύνους για τους νέους 
εργαζόμενους: πολιτική, προγράμματα και πρακτικές στους 
χώρους εργασίας  περιλαμβάνει παραδείγματα καλής 
πρακτικής στον τομέα 
της πρόληψης κινδύνων που αφορούν τους νέους 
εργαζόμενους.  
 
Ένα από τα επιτεύγματα που θα κληροδοτήσει η 
εκστρατεία «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας» για την 
Εκτίμηση Κινδύνου θα είναι  ένα «διαδικτυακό, διαδραστικό 
εργαλείο για την εκτίμηση κινδύνου» (OiRA) για πολύ μικρές 
και μικρές επιχειρήσεις, το οποίο βρίσκεται υπό ανάπτυξη 
και θα διατίθεται δωρεάν. Επιπρόσθετα, μια εκτενής βάση 
δεδομένων είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής 
πύλης του Οργανισμού και συγκεντρώνει καταλόγους 
ελέγχων, εγχειρίδια και άλλα εργαλεία για τη διενέργεια 
εκτίμησης κινδύνου από όλη την Ευρώπη. 
 
Η έκθεση με τίτλο Πρόληψη των κινδύνων στην πράξη: καλή 
πρακτική που συνδέεται με την εκτίμηση κινδύνου 
συγκεντρώνει παραδείγματα αποτελεσματικής εκτίμησης 
κινδύνου τα οποία διακρίθηκαν στο πλαίσιο του θεσμού 
των Βραβείων Καλής Πρακτικής που με τη σειρά τους, 
διοργανώθηκαν στο πλαίσιο της Εκστρατείας για Ασφαλείς 
και Υγιείς Χώρους Εργασίας 2008-2009.  
 
Η έκθεση με τίτλο Εκτίμηση, εξάλειψη και σημαντική  
μείωση των επαγγελματικών κινδύνων περιλαμβάνει 
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περιπτωσιολογικές μελέτες από διάφορους χώρους 
εργασίας που παρουσιάζουν τον τρόπο με τον οποίο μια 
διαδικασία εκτίμησης κινδύνου έχει οδηγήσει στον 
προσδιορισμό και στην επιτυχή εξάλειψη ή στη σημαντική 
μείωση των κινδύνων στο περιβάλλον εργασίας. 
  
Παράλληλα, η έκθεση με τίτλο Ποικιλομορφία του 
εργατικού δυναμικού και εκτίμηση κινδύνου: διασφαλίζοντας 
ότι προστατεύονται όλοι οι εργαζόμενοι υπογραμμίζει την 
ανάγκη διενέργειας μιας σφαιρικής εκτίμησης κινδύνου 
που μεταξύ άλλων θα λαμβάνει υπόψη και την 
ποικιλομορφία (διαφορετικότητα) του εργατικού 
δυναμικού κατά την εκτίμηση και τη διαχείριση των 
κινδύνων.  
 
Επιπλέον, ολοκληρώθηκε μια σειρά περιπτωσιολογικών 
μελετών για την πρόληψη των μυοσκελετικών διαταραχών 
στον κλάδο της γεωργίας. 
 
Το 2009 δρομολογήθηκε ένα πρόγραμμα για τον 
προσδιορισμό καλών πρακτικών στη διαχείριση κινδύνων 
ΕΑΥ στον κλάδο των  οδικών μεταφορών.  
 
Ο Οργανισμός συνέχισε επίσης το έργο του για τη 
βελτίωση της συνολικής ευχρηστίας του τμήματος της 
διαδικτυακής πύλης του που αφορά τη νομοθεσία ΕΑΥ 
στην Ευρώπη. 
 
Το 2009 καταρτίστηκε σημαντικό υλικό για την προσεχή 
Εκστρατεία «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας» με 
αντικείμενο τις Ασφαλείς Εργασίες Συντήρησης, στο οποίο 
περιλαμβάνεται ένας οδηγός της εκστρατείας, 
ενημερωτικά τεχνικά δελτία, ηλεκτρονικές παρουσιάσεις, 
αφίσες και φυλλάδια, περιπτωσιολογικές μελέτες καλής 
πρακτικής και ένα βίντεο κινουμένων σχεδίων που 
παρουσιάζει τον δημοφιλή χαρακτήρα Napo. 
  
 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΑΥ 
 
Το 2009 ήταν η δεύτερη και τελευταία χρονιά της 
εξαιρετικά επιτυχημένης εκστρατείας του Οργανισμού 
«Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας» για την Εκτίμηση 
Κινδύνου, διαδικασία που αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο 
της διαχείρισης της ασφάλειας και της υγείας. Η 
εκστρατεία,   
η μεγαλύτερη μέχρι σήμερα στο είδος της παγκοσμίως, 
πέτυχε επίπεδα ρεκόρ συμμετοχής σε όλα τα Κράτη Μέλη 
της ΕΕ αλλά και εκτός αυτής. Περισσότερα από δύο 
εκατομμύρια του υλικού εκστρατείας διανεμήθηκαν σε 
ολόκληρη την ΕΕ.  
 
Στις δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της 
εκστρατείας συμμετείχαν 43 κορυφαίοι ευρωπαϊκοί 
οργανισμοί ως επίσημοι εταίροι της εκστρατείας. 
 
Στα Βραβεία Καλής Πρακτικής που διοργανώθηκαν στο 
πλαίσιο της εκστρατείας βραβεύτηκαν επιχειρήσεις και 

οργανισμοί που συνέβαλαν τα μέγιστα στην προαγωγή της 
εκτίμησης κινδύνου στους χώρους εργασίας. 
 
Με τη βοήθεια του Προγράμματος Υποστήριξης των 
Ευρωπαϊκών Εκστρατειών (ECAP), ο Οργανισμός 
διοργάνωσε από κοινού με το Δίκτυο των Εθνικών 
Εστιακών Πόλων τις ακόλουθες δραστηριότητες σε εθνικό 
επίπεδο: 101 συναντήσεις εθνικών εταίρων και 
ενδιαφερόμενων για θέματα ΕΑΥ, 14 εκδηλώσεις για τα 
μέσα ενημέρωσης (συνεντεύξεις τύπου και συζητήσεις 
στρογγυλής τραπέζης  
με δημοσιογράφους/εμπειρογνώμονες), 3 τηλεφωνικές 
παρεμβάσεις σε ραδιοφωνικές εκπομπές, 21 εθνικά δελτία 
τύπου και 20 επιστημονικά άρθρα.  
 
Πραγματοποιήθηκε επίσης μια αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας των δραστηριοτήτων της 
εκστρατείας, στο πλαίσιο του νέου μοντέλου διετούς 
εκστρατείας, καθώς και του μηχανισμού υποστήριξης των 
εκστρατειών (ECAP) σε εθνικό επίπεδο. Συνολικά, η 
εκστρατεία «Υγιείς και Ασφαλείς Χώροι Εργασίας 2008-
2009» αποτέλεσε μία από τις πιο επιτυχημένες 
εκστρατείες, καθώς σημαντικός αριθμός στοιχείων 
καταδεικνύουν αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με 
τη σημασία της εκτίμησης κινδύνου (και των τρόπων 
επίτευξής της) και άλλα θετικά αποτελέσματα. 
 
Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα για την Ασφάλεια και την Υγεία 
στην Εργασία που έλαβε χώρα τον Οκτώβριο του 2009 
αποτέλεσε το επίκεντρο των εκδηλώσεων της 
εκστρατείας, με τη διοργάνωση σειράς συνεδρίων, 
σεμιναρίων και προγραμμάτων κατάρτισης.  
 
Η εκστρατεία ολοκληρώθηκε με την Ευρωπαϊκή Διάσκεψη 
Κορυφής για την Εκτίμηση Κινδύνου και τις ΜΜΕ,  
εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη της 
Σουηδικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, της 
Ισπανικής κυβέρνησης και της Βασκικής περιφερειακής 
κυβέρνησης. Οι υπεύθυνοι φορείς για τη χάραξη πολιτικής 
της ΕΕ,  
οι κοινωνικοί εταίροι και κορυφαίοι εμπειρογνώμονες 
στον τομέα της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας 
ήρθαν σε επαφή για να συζητήσουν τα θέματα που 
αναδείχθηκαν στο πλαίσιο της εκστρατείας. 
 
Για πρώτη φορά η τελετή λήξης περιελάμβανε μια 
Ημερίδα Δικτύωσης κατά την οποία οι εταίροι του 
Οργανισμού  
σε ολόκληρη την Ευρώπη και ειδικά οι Εθνικοί Εστιακοί 
Πόλοι ήρθαν σε επαφή για να ανταλλάξουν ιδέες και 
εμπειρογνωμοσύνη. 
 
Το 2009 οι δραστηριότητες του Οργανισμού σχετικά με 
την ευαισθητοποίηση περιελάμβαναν μια πανευρωπαϊκή 
δημοσκόπηση για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία, 
στόχος της οποίας ήταν να διαπιστωθεί τι γνώμη έχουν οι 
ευρωπαίοι εργαζόμενοι για τις συνθήκες εργασίας τους. 
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, μεταξύ των ευρωπαίων 
πολιτών είναι διάχυτος ο προβληματισμός ότι η τρέχουσα 
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οικονομική κρίση μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς την 
ασφάλεια και την υγεία στην εργασία, θέτοντας σε κίνδυνο 
τις βελτιώσεις που έχουν επιτευχθεί τα τελευταία πέντε 
χρόνια. Συγκεκριμένα, 6 στους 10 Ευρωπαίους αναμένουν 
ότι οι συνθήκες εργασίας θα πληγούν από την παγκόσμια 
οικονομική ύφεση, ιδίως αυτές που σχετίζονται με  την 
ασφάλεια και την υγεία στην εργασία. 
 
Διοργανώθηκε επίσης ένας πανευρωπαϊκός διαγωνισμός 
φωτογραφίας, στον οποίο υποβλήθηκαν περισσότερες 
από 1.600 φωτογραφίες 800 συμμετεχόντων από 
ολόκληρη την ΕΕ. Οι φωτογράφοι κλήθηκαν να δώσουν τη 
δική τους ερμηνεία στο ερώτημα «Ποια εικόνα έχετε για την 
ασφάλεια και την υγεία στην εργασία;»  
 
Το 2009, κατά τη διάρκεια του Διεθνούς Φεστιβάλ της 
Λειψίας για ντοκιμαντέρ και ταινίες κινουμένων σχεδίων, ο 
Οργανισμός υποστήριξε για πρώτη φορά το βραβείο 
ταινιών για τους Ασφαλείςα και Υγιείς Χώρους Εργασίας, 
στο πλαίσιο του οποίου αναδεικνύεται το καλύτερο 
ντοκιμαντέρ που πραγματεύεται θέματα σχετικά με το 
περιβάλλον εργασίας. Νικητήρια αναδείχθηκε η ταινία με 
τίτλο «A Blooming Business» (Μια ανθηρή επιχείρηση), του 
ολλανδού σκηνοθέτη Ton Van Zantvoort, η οποία 
παρουσιάζει τις επικίνδυνες συνθήκες εργασίας που 
επικρατούν σε μια παγκοσμιοποιημένη ανθοκομική 
βιομηχανία.  
 
Επίσης, στο πλαίσιο των δράσεων προαγωγής θεμάτων 
ΕΑΥ πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις δημοσιογράφων 
στους χώρους εργασίας επιχειρήσεων που είχαν 
βραβευτεί στο παρελθόν στο διαγωνισμό των Βραβείων 
Καλής Πρακτικής, δημιουργήθηκε σειρά βίντεο του 
Οργανισμού και διοργανώθηκαν διάφορες εκδηλώσεις για 
την ΕΑΥ.  
 
Η παρακολούθηση των δράσεων αυτών από τα μέσα 
ενημέρωσης καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους 
αντικατοπτρίζει το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του Τύπου για το 
έργο του Οργανισμού, με τη δημοσίευση 2.260 σχετικών 
αναφορών στον Τύπο. 
 
Το 2009 πραγματοποιήθηκαν τα πρώτα βήματα για μια 
νέα εταιρική σχέση στον τομέα της ανάπτυξης 
συνεργασιών,  
στο πλαίσιο της οποίας ο Οργανισμός θα συνεργαστεί με 
τη ΓΔ Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής και με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Enterprise Europe 
(EEN), με σκοπό την παροχή και διάδοση πληροφοριών για 
την ΕΑΥ ειδικά στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.  
 
Οι εξελίξεις στον τομέα του Διαδικτύου το 2009 
περιελάμβαναν ένα νέο ιστολόγιο του Οργανισμού, μια 
έρευνα χρηστών, μια άσκηση συγκριτικής αξιολόγησης 
της διαδικτυακής πύλης του Οργανισμού και των 
αντίστοιχων διαδικτυακών πυλών παρεμφερών 
οργανισμών, καθώς και τη συνέχιση για τρίτη χρονιά της 
εκστρατείας προαγωγής του έργου του Οργανισμού μέσω 
του Google AdWords.  

 
 
ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΣ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ 
 
Ο Οργανισμός συνέχισε το έργο του συντονισμού της 
στρατηγικής του με τη στρατηγική άλλων οργανισμών 
ΕΑΥ. Επίσης, ο Οργανισμός συλλέγει δεδομένα 
προκειμένου να  αποτιμήσει τον αντίκτυπο των 
δραστηριοτήτων του, ενώ συνεχίζει να ενδυναμώνει τη 
συνεργασία του με διεθνείς εταίρους (περιλαμβανομένων, 
για πρώτη φορά, ορισμένων κρατών της Ευρωπαϊκής 
Πολιτικής Γειτονίας).  
 
 
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2010 
 
Στις δραστηριότητες του Οργανισμού το 2010 
περιλαμβάνονται η εφαρμογή του προγράμματος 
Foresight:  η πρώτη φάση του προγράμματος θα 
διερευνήσει βασικούς κοινωνικούς, πολιτισμικούς, 
οικονομικούς, πολιτικούς, τεχνικούς και περιβαλλοντικούς 
παράγοντες προώθησης αλλαγών στις «πράσινες» θέσεις 
εργασίας.  
 
Οι βιβλιογραφικές επισκοπήσεις και οι εκθέσεις θα 
αφορούν τις νανοτεχνολογίες, τη συμμετοχή των 
εργαζομένων, τη συνδυασμένη έκθεση σε ΜΣΠ και σε 
ψυχοκοινωνικούς κινδύνους, τη βία και την παρενόχληση 
στην εργασία, τους κινδύνους για την υγεία και την 
ασφάλεια που αντιμετωπίζουν οι αυτοαπασχολούμενοι 
εργαζόμενοι, ενώ εκθέσεις θα καταρτιστούν επίσης για την 
ενίσχυση της εκστρατείας που αφορά τις Ασφαλείς 
Εργασίες Συντήρησης.  
 
Η επίσημη έναρξη της έρευνας ESENER στα μέσα 
ενημέρωσης θα πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή της 
Ισπανικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ τον Ιούνιο 
του 2010, μετά από ενημέρωση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο τον Μάρτιο (τον Ιούνιο θα δημοσιευτεί μια 
έκθεση με τα αρχικά αποτελέσματα), ενώ θα αναπτυχθεί 
και ένα διαδικτυακό εργαλείο χαρτογράφησης για την 
ενίσχυση της ανάλυσης των δεδομένων της έρευνας. Στο 
πλαίσιο αυτής της δευτερεύουσας ανάλυσης έχει 
παραγγελθεί η εκπόνηση τεσσάρων εκθέσεων.  
Ο Οργανισμός θα εφαρμόσει επίσης πιλοτικά 
προγράμματα για να ελέγξει τη στρατηγική προώθησης 
του διαδικτυακού εργαλείου OiRA για την υποστήριξη της 
διενέργειας εκτίμησης κινδύνου στις πολύ μικρές και 
μικρές επιχειρήσεις και θα συνεργαστεί με τους 
κοινωνικούς εταίρους για την ανάπτυξη αντίστοιχων 
εργαλείων σε εθνικό και τομεακό επίπεδο. 
 
Η έκθεση για τα οικονομικά κίνητρα όσον αφορά στην 
ΕΑΥ θα παράσχει μια επικαιροποιημένη εικόνα των 
διαφόρων κινήτρων (χαμηλότερα ασφάλιστρα και 
χαμηλότεροι φορολογικοί συντελεστές) που 
εφαρμόζονται σε όλη την Ευρώπη, με στόχο να 
ενθαρρύνουν τις επιχειρήσεις και τους  οργανισμούς να 
βελτιώσουν το επίπεδο των συνθηκών ΕΑΥ τους.  
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Τα προϊόντα του προγράμματος «Προαγωγή της υγείας 
στους χώρους εργασίας» θα περιλαμβάνουν δύο 
ενημερωτικά τεχνικά δελτία, εκθέσεις περιπτωσιολογικών 
μελετών για την προαγωγή της επαγγελματικής υγείας 
στους νέους εργαζόμενους και για την προαγωγή της 
ψυχικής υγείας στην εργασία. 
 
Θα ξεκινήσει ο καθορισμός του πεδίου εφαρμογής της 
Ευρωπαϊκής Εκστρατείας 2012-13, η οποία θα έχει ως 
αντικείμενο ένα από τα κυρίαρχα θέματα της κοινοτικής 
στρατηγικής, την προαγωγή της πρόληψης των κινδύνων 
ως ακρογωνιαίου λίθου της ευρωπαϊκής προσέγγισης για  
καλύτερες συνθήκες επαγγελματικής ασφάλειας και 
υγείας.  
 
Οι προσπάθειες δημοσιοποίησης της εκστρατείας 
«Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας» με αντικείμενο τις 
Ασφαλείς Εργασίες Συντήρησης 2010-11 περιλαμβάνουν 
κυρίως μια συνάντηση μεταξύ των ευρωπαίων εταίρων 
(κατά την οποία θα γίνει παρουσίαση της εκστρατείας σε 
νέους δυνητικούς εταίρους) καθώς και την επίσημη 
έναρξη της εκστρατείας στις 28 Απριλίου αλλά και την 

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα για την Ασφάλεια και την Υγεία 
στην Εργασία που θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο.  
 
Θα διανεμηθούν σημαντικές ποσότητες από το υλικό της 
εκστρατείας, ενώ θα διοργανωθεί για δέκατη χρονιά ο 
διαγωνισμός των Βραβείων Καλής Πρακτικής για την 
αναγνώριση επιχειρήσεων και οργανισμών που έχουν 
εφεύρει καινοτόμους τρόπους προαγωγής της 
επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας.  
 
Το 2010 θα απονεμηθεί για άλλη μια φορά το Βραβείο 
ταινιών για τους Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας, στο 
πλαίσιο του Φεστιβάλ ντοκιμαντέρ και κινούμενων ταινιών 
της Λειψίας. 
 
Τέλος, στο πλαίσιο του συντονισμού του Δικτύου των 
Διευθυντών όλων των Ευρωπαϊκών Οργανισμών για το 
έτος 2010, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια 
και την Υγεία στην Εργασία θα εκπροσωπήσει όλους τους 
άλλους οργανισμούς της ΕΕ, σε μια περίοδο όπου η 
μελλοντική θέση τους στη διακυβέρνηση της ΕΕ τελεί υπό 
συζήτηση. 

 
 


	Στο πλαίσιο του συνεχιζόμενου προγράμματος «Η ΕΑΥ σε αριθμούς» του Οργανισμού, στόχος του οποίου είναι να παράσχει μια βάση με στοιχεία  για την πρόληψη των ατυχημάτων και των ασθενειών στους χώρους εργασίας στην Ευρώπη, δημοσιεύθηκε η έκθεση Η ΕΑΥ σε αριθμούς: το άγχος στην εργασία – γεγονότα και αριθμοί, η οποία περιλαμβάνει σχετικά στατιστικά στοιχεία και έρευνες από ολόκληρη την Ευρώπη.



